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Resumo  

A proposta desta revisão bibliográfica foi de 
identificar as concepções atuais acerca dos 
cuidados paliativos através de publicações 
nacionais. Foram selecionados um total de 14 
artigos do período de 2013 a 2017 que abordam o 
cuidado com a criança e demonstram mudanças 
na concepção do tema, com o início dos cuidados 
a partir do diagnóstico da doença e não somente 
na fase terminal da vida. 

Introdução 

Com o aumento da expectativa de vida e com o 
envelhecimento da população, o perfil das 
doenças muda consideravelmente, prevalecendo 
as doenças crônicas, sendo algumas doenças 
incapacitantes e sem prognóstico de cura. Dentro 
deste contexto os Cuidados Paliativos surgem 
como uma medida para melhorar a qualidade de 
vida abordando os problemas associados às 
doenças que ameaçam a vida, prevenindo e 
aliviando o sofrimento através da identificação 
precoce e avaliação minuciosa da dor e outros 
problemas físicos, psicológicos, sociais e 
espirituais (NICKEL, 2016). 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em conceito definido em 1990 e atualizado em 
2002, "cuidados paliativos consistem na 
assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da 
qualidade de vida do paciente e seus familiares, 
diante de uma doença que ameace a vida, por 
meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 
identificação precoce, avaliação impecável e 
tratamento de dor e demais sintomas físicos, 
sociais, psicológicos e espirituais". Portanto, os 
cuidados paliativos não são empregados somente 
quando não há mais possibilidade de tratamento e 
o paciente se encontra em condição de 
terminalidade, seu principal conceito é promover a 
qualidade de vida dos pacientes e seus familiares 
por meio de prevenção e alívio do sofrimento. 
(ABRALE, 2016). 
Os princípios dos cuidados paliativos são: 
promover alívio da dor e de outros sintomas 
desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte 
um processo natural da vida, não acelerar nem 
adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e 
espirituais no cuidado ao paciente, oferecer um  

 

 

 
sistema de suporte que possibilite ao paciente 
viver tão ativamente quanto possível até o 
momento da sua morte, oferecer sistema de 
suporte para auxiliar os familiares durante a 
doença do paciente e o luto, oferecer abordagem 
multiprofissional para focar as necessidades dos 
pacientes e seus familiares incluindo 
acompanhamento no luto, melhorar a qualidade de 
vida e influenciar positivamente o curso da doença, 
ser iniciado o mais precocemente possível, 
juntamente com outras medidas de prolongamento 
da vida, (como a quimioterapia e a radioterapia em 
casos de câncer), e incluir todas as investigações 
necessárias para melhor compreender e controlar 
situações clínicas estressantes (MANUAL DE 
CUIDADOS PALIATIVOS, 2013). A essência dos 
cuidados paliativos está em importar-se com o 
outro e paliar o sofrimento de outrem que vive em 
um processo de adoecimento é a principal 
finalidade do ato de cuidar (SILVA, 2017). 
Na população infantil a incidência de doenças 
crônicas é crescente e se deve à utilização de 
tecnologias que permitem sustentar a vida em 
situações consideradas a pouco tempo atrás como 
inviáveis (SILVA 2017). Os cuidados paliativos 
devem ser oferecidos no momento do diagnóstico 
de impossibilidade ou pouca expectativa de cura, 
durante todo o curso da doença. As intervenções 
oferecidas pelos Cuidados Paliativos pediátricos 
englobam três níveis: preocupações com o físico, 
como os sintomas; preocupações psicossociais 
como identificação dos medos e das preocupações 
da família e da criança com suporte necessário, 
preservação de uma comunicação de qualidade, 
identificação das expectativas e das vivências 
anteriores e necessidade de suportes 
comportamental e espiritual; e preocupações 
espirituais (BRITO et al.,2015). 

Métodos 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que foi 
utilizado o Google Acadêmico como ferramenta de 
pesquisa. 
Inicialmente foi realizada uma busca sobre a 
produção de conhecimento acerca do tema de 
cuidados paliativos, tendo como intuito identificar 
as definições, conceitos e princípios atuais sobre o 
tema. 
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Em seguida a pesquisa foi direcionada para os 
cuidados paliativos pediátricos, onde foram 
considerados os títulos dos artigos como critério de 
seleção para prováveis trabalhos de interesse 
utilizando-se como palavras chave os termos 
cuidados paliativos, paliativo pediatria, paliativo 
neonatal e paliativo infantil. 
Como critérios de inclusão foram utilizados os 
textos que abordavam o tema de cuidados 
paliativos pediátrico, textos nacionais, textos 
publicados no período entre 2013 e 2017 
objetivando o conhecimento das concepções mais 
recentes acerca do tema. Desta forma, foram 
selecionados 14 artigos compatíveis com o tema 
proposto. 

Resultados 

Dos 14 artigos selecionados, 4 foram publicados 
em 2017, 3 em 2016, 3 em 2015, 2 em 2014 e 3 
em 2013, demonstrando ser um tema atual e de 
crescente interesse uma vez que o maior número 
de publicações encontradas foi no ano de 2017. 
Em relação aos periódicos e artigos selecionados, 
houve predominância de autores e periódicos da 
área da Enfermagem. 
As concepções sobre cuidados paliativos 
pediátricos encontradas foram controle da dor e 
dos demais sintomas, abordagem sobre os 
aspectos sociais, psicológicos e espirituais, 
melhora da qualidade de vida, orientação para a 
família, humanização do cuidado, morrer como um 
processo natural, ajudar famílias e cuidadores no 
processo de luto e abordagem terapêutica 
multidisciplinar. 

Discussão 

Cuidados paliativos constitui uma temática ainda 
atual e em processo de mudança em sua 
concepção, sendo apresentado nos artigos mais 
recentes não somente como o ato de cuidar 
apresentado ao estado terminal, mas ao longo de 
todo o processo que acompanha doenças crônicas 
sem prognóstico de cura. Os cuidados paliativos 
se iniciam a partir do diagnóstico e continuam 
durante todo o percurso da doença acompanhando 
o tratamento curativo, estendendo-se até o período 
de luto. 
As concepções encontradas quando se aborda o 
tema centrado em pediatria envolvem não 
somente a criança, mas também a família. O 
principal objetivo é a melhora da qualidade de vida, 
o que de acordo com Jorge et al. (2016) inclui o 
controle dos sintomas físicos através de 
intervenções farmacológicas e não 
farmacológicas, o manejo das necessidades 
psicológicas através de comunicação aberta e 
clara condizente com a etapa de desenvolvimento 
da criança, apoio emocional continuo, incentivo a 
valorização das suas características e talentos e 
sempre que possível a continuidade de suas 

atividades e projetos futuros. As necessidades 
sociais incluem a inserção e incentivo da criança 
na participação de atividades recreacionais, 
escolares e sociais. Quanto as necessidades 
espirituais devem ter o apoio adequado, 
respeitando a crença religiosa da família. 
A humanização em cuidados paliativos se dá 
através do preceito de que o foco da atenção não 
é a doença a ser curada, mas o doente, entendido 
como ser ativo, com direito a informação e 
autonomia plena para as decisões a respeito do 
seu tratamento (SAITO, 2015). O planeamento dos 
cuidados paliativos deve atender às preferências 
da criança e família relativamente ao local onde 
gostariam de permanecer e assumir os cuidados 
(JORGE; CARRONDO; LOPES, 2016). 
A família é parte fundamental durante todo o 
processo de cuidado, estando envolvidos tanto nas 
decisões em relação ao tratamento, quanto no 
aspecto emocional e afetivo, tão importante para a 
criança. Assim como a criança, a família também 
apresenta necessidades, A morte de um filho é um 
dos processos mais traumáticos e devastadores 
da vida dos pais, A equipe deve apoiar os pais na 
expressão dos sentimentos de desilusão, raiva, 
luto, e sofrimento associados à doença do seu filho 
(HELENO, 2013). Sendo assim a família apresenta 
necessidades educacionais para conhecimento da 
situação e a melhor forma de cuidar; psicológicas 
através do apoio emocional e suporte durante o 
processo de luto; sociais pois apresentam 
tendência ao isolamento social e espirituais que 
devem ser satisfeitas. 
Com tantos aspectos a serem supridos dentro do 
contexto de cuidados paliativos pediátricos, faz-se 
necessário a atuação de uma equipe 
multidisciplinar onde cada profissional contribui 
com técnicas específicas nos cuidados 
necessários para promover uma assistência 
completa (FREITAS et al.,2016 apud SILVA et al., 
2008). 
Os artigos elegidos para esta revisão apresentam 
uma dominância de periódicos e autores 
relacionados a área da enfermagem, pois a 
profissão está fortemente ligada ao ato de cuidar, 
como afirma Silva (2017) a enfermagem vem se 
erguendo como ciência e arte ao longo da sua 
história, tendo como essência e ideal moral da 
profissão o cuidar. Há também maior número de 
estudos relacionados ao câncer infantil, por ser 
uma doença que provoca alterações físicas, 
psicológicas e sociais e por representar a primeira 
causa de morte (8% do total) por doença entre 
crianças e adolescentes de 1 a 19 anos (INCA, 
2016) e apesar das mudanças no conceito de 
cuidados paliativos, ele ainda é frequentemente 
utilizado para crianças com graves condições 
limitantes de vida, especificamente no fim da vida 
(SILVA,2015). 
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Conclusão 

Cuidados paliativos é um tema atual e em 
processo de mudança em sua concepção, sendo 
aplicado não somente em crianças em estado 
terminal, mas ao longo de toda a sua doença, 
desde o diagnóstico e se estendendo ao período 
de luto familiar. Apesar de ser realizado por equipe 
multiprofissional, ainda está fortemente vinculado 
aos profissionais de enfermagem devido ao fato da 
profissão estar ligada ao ato de cuidar. 
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